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ANEXO IV DO EDITAL Nº 114/2020 

 

BAREMA DE PONTUAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 Avaliação do Projeto Pontuação 

Máxima 

Obtido 

1. O projeto apresentado atende às normas definidas no anexo I do edital quanto à formatação e 

número de páginas? 

Avaliar se o projeto contempla as normas e os itens definidas pelo Edital. 

Até 1 pto.  

2. O projeto apresenta claramente um tema para a pesquisa? Formula um problema que deverá 

ser objeto de investigação na pesquisa? O problema se distancia de uma questão ingênua ou 

de senso comum? Há hipóteses formuladas para a questão de pesquisa? 

Avaliar se o projeto apresenta claramente a delimitação do tema e a formulação do 

problema no qual se insere a pesquisa. 

Até 2 ptos.  

3. O projeto apresenta claramente a justificativa e a relevância da pesquisa? 

Avaliar se há uma argumentação clara que justifique a pertinência do projeto, tanto em sua 

relação com o campo de pesquisa no qual se insere quanto com as implicações dos resultados 

da pesquisa? 

Até 1 pto.  

4. Os objetivos estão claramente definidos? São suficientes e adequados para responder a 

pergunta de pesquisa? 

Avaliar se o projeto apresenta o(s) objetivo(s) claramente formulado(s). 

Até 1 pto.  

5. O diálogo do projeto com a literatura é satisfatório? A literatura citada é adequada à proposta 

de trabalho? A literatura está atualizada? 

Avaliar se o projeto apresenta uma boa revisão de literatura (referências teóricas), 

contemplando os estudos na Área? 

Até 2 ptos.  

6. O projeto apresenta claramente uma metodologia para o desenvolvimento da pesquisa? Os 

métodos escolhidos são coerentes com os objetivos e com os referenciais teóricos? 

Avaliar a apresentação dos aspectos metodológicos e sua coerência em relação ao(s) 

objetivo(s) proposto(s). 

Até 2 ptos.  

7. O projeto contém um cronograma para o desenvolvimento da pesquisa? 

Avaliar se o projeto apresenta o cronograma com as etapas da pesquisa e o tempo estimado 

para a sua realização. 

Até 1 pto.  

 TOTAL: 

 

10,0 

 


